ELS ARCS INFORMA :: ABRIL 2022
Si no visualitzes correctament aquest missatge, clica aquí

CELEBREM ELS 25!
Aquest curs fa 25 anys que l'Escola de Secundària Els Arcs va iniciar el seu camí i per aquest motiu ens
complau convidar-vos a la celebració que es farà el 27 de maig.
Ens fa molta il·lusió poder-nos retrobar tots els que hem fet possible que la nostra escola hagi anat creixent i
consolidant un projecte educatiu competent i engrescador.
Així doncs, el divendres 27 de maig a les 19h obrirem les portes d'Els Arcs per a tots els qui vulgueu acompanyarnos. Per a una millor organització us demanem si podeu respondre el següent formulari
Us hi esperem!

UN SANT JORDI ESCOLAR ASSOLEIAT
El passat divendres 22 d’abril vam celebrar el Sant Jordi escolar. Havíem estat llegint històries i poemes
d’allò més divertits.
El Jurat no ho va tenir fàcil per seleccionar els premis i els accèssits. I és que cada cop tenim més oportunitats
culturals per a celebrar: la fotografia matemàtica, els invents de la Setmana de la Ciència, els còmics de socials,
les creacions de francès i anglès…
L’orquestra, que poc a poc ha tornat a assajar, va poder tocar unes peces per amenitzar la festa. Així, tots junts de
nou vam celebrar el Sant Jordi a l’escola.
Els textos guanyadors de poesia i prosa catalana participen als Jocs Florals de Barcelona. Els desitgem molta
sort. I a tots, que continueu escrivint i llegint molt!

PROJECTE STEAM A L'ANELLA OLÍMPICA
Tornant de setmana santa vam passar un matí a l’anella olímpica en un projecte STEAM.
Vam arribar a l’estadi on hi havia tota la zona de pista amb diferents activitats de ciència i tencologia organitzades.
Nosaltres en vam poder fer quatre, la primera de música i matemàtiques; després politges i polispasts; una altra
de ben divertida ens feia entendre els efectes secundaris que l’alcohol té sobre la nostra percepció i, finalment,
vam fer uns coets amb aigua i un inflador.
Havíem treballat les politges a tecnologia, però aquí vam poder fer-ne per veure la força que havíem de fer…
Sabíem què és la pressió, però també vam entendre que un excés de pressió pot fer que el nostre coet d’aigua i
aire s’enlairi. I vam aprendre matemàtiques i fraccions amb els companys i passant-ho bé. Una gran oportunitat!
Martina Lloreta, 3rA

COMPARTIM INTERESSOS A LA HACKATÓ
Els dies 20, 21 i 22 d’abril, un grup d’alumnes de 3r i 4t vam poder participar en la Hackató organitzada pel
CIC i el MIT Edgerton Center. Allà, després de fer una llarga pluja d’idees, vam dividir-nos en grups segons
els nostres interessos per construir el que ens vingués de gust (sempre que fos possible).
Vam adquirir una gran quantitat de coneixements sobre tecnologia i vam conèixer gent amb qui compartir allò que
ens motiva. Va ser una gran experiència per aprendre d’una manera més amena i aplicada i per gaudir del treball
en grup. Esperem repetir-ho més endavant!
Eulàlia Gaya i Maria Borrell 3r A

PROJECTE RADARS
Fer-se gran és tot un repte: per un costat la vida et va omplint de coneixements, experiència, sabers…
però sovint també de dificultats que cal superar. De vegades, les persones grans pateixen problemes que
els fan difícil interactuar amb els altres, demències, defectes físics, sordera, problemes de visió… i això
sovint fa que ens oblidem de tot allò que ens poden aportar si sabem interactuar amb ells.
A projectes de segon volem donar valor a les grans persones del barri, perquè són importants per a nosaltres.
Sense elles nosaltres no seríem aquí, ni seríem com som. I perquè el fet de fer-te gran no vol dir que no puguis
ser positiu per la societat. Aquest és el nostre repte, tornar-los el valor que us mereixeu. I, per això, volem
col·laborar amb el projecte Radars, referent al districte. L’Anna Balaguer ha començat primer per fer-nos entendre
com se sent algú que està intentant interactuar i no ens sent, o no ens veu o té la mirada a l’infinit..
Els adolescents ho han tingut clar molt ràpid i és que els adolescents i les persones grans tenen més en comú del
que ens pensem. Serà un bon projecte, segur!

TREBALLEM LES EMOCIONS A EÒLIA
El passat dimecres 6 d’abril, els alumnes de 4t de secundària vam anar al Centre d’Arts Escèniques Eòlia a
fer un taller de teatre i emocions.
Primer ens van separar per grups i vam fer activitats i jocs sobre diferents situacions que ens van plantejar. Vam
haver d’improvisar i interactuar amb les persones del grup. Els actors que dinamitzaven les activitats ho van fer
molt bé, ja que al principi ens va costar una mica perdre la vergonya, però a poc a poc, amb la implicació de tots,
l’espontaneïtat va anar apareixent, així com els somriures i les estones divertides.
Ens ho vam passar molt bé; va ser un taller molt entretingut i, a més, ens va servir per treballar la concentració, les
emocions i les habilitats de comunicació amb els altres.
Ens agradaria poder fer aquest taller cada curs!

CONEIXEU EL KABI?
Us presentem Kabi, un ximpanzè del centre de Tximpounga a qui hem apadrinat gràcies a la Fundació
Jane Goodall i els mòbils que entre tots vam recollir per a reciclar-ne el coltan. Durant aquest any rebrem
cada mes un informe de com està i segur que estarem contents d’haver-lo ajudat a ell i al medi ambient.
Gràcies a tots els que hi heu col·laborat!
Aquí teniu el primer informe que hem rebut:
“Kabi está demostrando ser un chimpancé diferente y con una personalidad especial. Su capacidad para
reflexionar y entender es superior a la de un chimpancé promedio de su edad. Cuidadoras como Francine están
enseñando a Kabi y a sus amigos Tina, Viena y George, a usar utensilios para conseguir comida en la selva. Ella
les muestra cómo agarrar un palo y cavar entre las raíces para coger algunos insectos suculentos. También
introduce un poco de miel en los agujeros de los termiteros y muestra a los pequeños chimpancés cómo insertar
el palo en el agujero y extraer lo que hay dentro. Estos chimpancés no tienen a sus madres para enseñarles estas
cosas, por lo que las cuidadoras del IJG deben enseñarles cómo sobrevivir en la selva todos los días para que
cuando sean liberados, sepan cómo ser autónomos. Desde hace varios años, un perro pastor alemán llamado
Lobo ha vivido en Tchimpounga. Es el perro de la directora del IJG Congo, la veterinaria española Rebeca
Atencia. Los chimpancés lo conocen muy bien y están acostumbrados a su presencia. A Lobo le gusta caminar e
ir al bosque donde Kabi y sus amigos pasan el día con los cuidadores. A Kabi le gusta provocar a Lobo y observar
su reacción. Lobo es muy paciente y protector con los pequeños, aunque a veces Kabi va demasiado lejos en sus
provocaciones y le lanza un palo grueso y esto molesta a Lobo, que gruñe un poco. Cuando esto sucede, Kabi
entiende que debe parar y prefiere subir a la cima de los árboles para jugar con sus amigos.“

EDUCACIÓ DE L'AFECTIVITAT I LA SEXUALITAT
Aquestes darreres setmanes els alumnes de 3r hem fet un taller de sexualitat amb l’Anna, infermera del
CAP Adrià i la Karen, del Punt Jip.
El primer dia vam treballar sobretot les malalties de transmissió sexual, com evitar-les, i els mètodes
anticonceptius que existeixen.
El segon dia ens van portar unes cartes per jugar. La idea era aprofitar la dinàmica del “Time’s up” per aprendre
conceptes relacionats amb l’afectivitat i la sexualitat. Què és una parella tòxica? Què vol dir la pansenxualitat? Per
què és tan important la comunicació? I un llarg etcètera.
El bàsic en tots aquests temes és que estiguem informats i que aquesta informació que rebem sigui certa i ens la
doni un professional de la salut. Després, nosaltres haurem de fer-ne un bon ús.
Bernat Soler i Pepe Martínez, 3rA

ELS ECODELEGATS FEM TEATRE
El passat dimarts, gràcies al Centre Cívic Can Castelló, vam participar en un taller d’emocions i teatre.
Només hi havia cabuda per 12 persones, així que ens ho vam prendre com un premi pels nostres
ecodelegats: ells tenen cura del nostre ambient, nosaltres tenim cura d’ells.
A les tres de la tarda vam anar cap a la sala d’actes del Casal i vam trobar-hi la Francisca que amb gràcia i
sapiència va dinamitzar tot el taller.
Us heu fixat mai com d’important és la nostra mirada per empatitzar amb els companys? I l’escolta activa,
l’observació, el treball cooperatiu… Com hi ajuda el teatre!
Però el més divertit, sens dubte, van ser les ficcions… Quin riure de veure’ls de cop convertits en micos, cotxes,
gats o dones embarassades! I quin poder té el riure per a fer-nos sentir bé.

Copèrnic, 34 - 08021 Barcelona
Tel 932 014 598 | Fax 934 144 639
escola@elsarcs.cat
Si no desitges rebre el butlletí informatiu de "Els Arcs", clica aquí

file:///G/PROJECTES/ESCOLA%20ELS%20ARCS/NEWSLETTER/2022/ABRIL/abril_22.htm[09/05/2022 20:47:06]

